
PRAVILA IGRANJA ZA POKALNO TEKMOVANJE 
NAMIZNOTENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

 
1. člen 

 
S temi pravili se ureja pravica do nastopa v Pokalnem tekmovanju NTZS v Republiki Sloveniji, 
o pogojih in drugih pravilih ter način igranja, pod katerimi se izvede Pokalno tekmovanje 
NTZS. 
Pravila se uporabljajo za Pokalno tekmovanje (v nadaljevanju PT), ki ga organizira 
Namiznoteniška zveza Slovenije (v nadaljevanju NTZS) v moški in ženski konkurenci. 
Pokalno tekmovanje NTZS (v nadaljevanju PT) sodi v okvir tekmovanj NTZS, kot to določa 
Pravilnik o sistemu tekmovanj NTZS (v nadaljevanju PST). 

 
 

2. člen 
 

Zmagovalec PT NTZS si z zmago v PT pridobi naslov Državnega pokalnega prvaka 
Republike Slovenije v disciplini članov oziroma Državnega pokalnega prvaka Republike 
Slovenije v disciplini članic za tekočo tekmovalno sezono. 
 
 
 
II. POGOJI ZA NASTOPANJE IN IZVEDBO POKALNEGA TEKMOVANJA 
 

 
3. člen 

 
V PT NTZS nastopajo ekipe klubov, včlanjenih v NTZS (ekipe z registriranimi igralci) ter druge 
ekipe, ki nastopajo v rekreacijskih tekmovanjih v okviru ali izven okvira NTZS ter posamezniki, 
ki sestavijo ekipo za PT NTZS (igralci s t.i. licenco R). 
Klubi, člani NTZS lahko v PT prijavijo ekipe, za katere lahko nastopijo samo igralci-ke, ki so 
zanje pravilno registrirani pri NTZS.  
V Pokalnem tekmovanju ne smejo nastopati igralci, ki so registrirani za klub v tujini. 
 

 

 
4. člen 

 

V PT NTZS lahko nastopi poljubno število ekip istega kluba, s tem, da lahko posamezen 
igralec v tekoči tekmovalni sezoni nastopi samo za eno ekipo. 
Mešane ekipe dveh ali več klubov, članov NTZS, niso dovoljene, dovoljene pa so mešane 
ekipe rekreativnih igralcev (t.i. igralcev z licenco R).  
V vsaki ekipi, ki sodeluje v PT NTZS, lahko na eni tekmi nastopi le ena oseba brez 
državljanstva Republike Slovenije. 
 



III. PRIJAVNINE IN VODENJE POKALNEGA TEKMOVANJA 
 
 

5. člen 
 

Prijava na PT NTZS mora vsebovati poimenski seznam vseh prijavljenih igralcev za določeno 
ekipo. Igranje za drugo ekipo ni možno, tudi če igralec ni odigral niti ene tekme v PT za 
prvotno ekipo. 
 

6. člen 
 

Za sodelovanje v PT NTZS plača vsaka ekipa enkratno prijavnino, katero prejme organizator 
turnirja PT. Prijavnina za nastopanje v PT NTZS znaša 40 € za vsako nastopajočo ekipo. 
Organizator  PT NTZS ekipam izstavi račune za prijavnino.  
 

 
7. člen 

 
Organizator Pokalnega tekmovanja NTZS mora priskrbeti ustrezne pokale za prve štiri ekipe v 
moški in ženski konkurenci ter po 5 zlatih, srebrnih in bronastih medalj za prve tri ekipe v 
moški in ženski  konkurenci. Organizator pokrije tudi stroške delegata turnirja PT, sodnikov in 
preostale stroške za organizacijo PT (najemnino dvorane, žogice…). 
 

 
8. člen 

 
Denarne nagrade za sodelujoče ekipe se krijejo iz zbranih participacij za ligaška tekmovanja 
NTZS. Višino denarnih nagrad za vsakokratno izvedbo PT NTZS določi skupščina Združenja 
ligašev SNTL. 
 

9. člen 
 

Turnir PT NTZS vodi delegat PT NTZS, njegovo delo pa nadzoruje LO NTZS.  
 

 
10. člen 

 
Pritožbene postopke na prvi stopnji rešuje delegat PT NTZS, na drugi stopnji pa LO NTZS, ki 
ga sestavlja 5 članov. 
 
 
 
IV. NAČIN IN POTEK TEKMOVANJA TER ORGANIZACIJA TEKEM 
 

 
11. člen 

 
Turnir Pokalnega tekmovanja NTZS je dvodnevno tekmovanje in se priredi za moške in 
ženske skupaj.  
Tekmovanje PT se izvede na datum, ki ga je za to tekmovanje določila Tehnična komisija 
NTZS in ga umestila v koledar tekmovanj NTZS. 
Organizatorja turnirja PT NTZS na podlagi prejetih prijav določi TK NTZS. 



12. člen 
 

Svečana otvoritev Pokalnega tekmovanja NTZS je vedno pred začetkom turnirja, razglasitev 
rezultatov in podelitev nagrad pa po končanem zadnjem dvoboju. 
Igralci in igralke za posamezne zmage v PT ne prejmejo točk za lestvico NTZS. 
 
 
Žreb ter način izvedbe tekmovanja 
 

13. člen 
 

Žreb se opravi javno na samem tekmovanju eno uro pred začetkom tekmovanja in je brez 
postavljenih nosilcev. Tekmovanje v PT poteka od začetka do konca na izpadanje, z izjemo 
tekme za končno 3. mesto v PT. 
Do četrtfinala sodijo nastopajoči sami, organizator pa mora poskrbeti za sojenje od vključno 
četrtfinala naprej.  
 

14. člen 
 

Vsaka ekipa v PT je lahko sestavljena iz 3-5 igralcev, s tem, da menjave igralcev med 
posameznim dvobojem niso mogoče. 
 

15. člen 
 

Vse tekme se odigrajo po New Swaythling sistemu. Vsi dvoboji se igrajo do tretje posamične 
zmage (končni rezultat posameznega ekipnega dvoboja je lahko 3:0, 3:1, 3:2). Zmagovalec je 
ekipa, ki prva doseže tri točke. 
 

16. člen 
 

Vse tekme PT se igrajo na eni igralni mizi. 
Ekipa, ki je pred začetkom dvoboja dobila žreb, se odloči ali bo imela postavo A ali postavo X. 
Nasprotna ekipa ima postavo, ki je še na voljo. Potek posameznih dvobojev v PT je naslednji:                                             
A : X 
B : Y 
C : Z                                                                
A : Y 
B : X                                             
Vse tekme se igrajo na tri dobljene nize. 
 
 
Pogoji za izvedbo tekmovanja 

 
17. člen 

 
Na podlagi dokončnega števila prijavljenih ekip se pripravi okviren urnik tekmovanja po 
katerem se igra turnir PT NTZS. Morebitne časovne spremembe se ekipam sporočijo na 
samem turnirju PT NTZS. 
Dvorana, kjer se igra turnir PT, mora biti pripravljena eno uro pred začetkom tekmovanja. 
Obe ekipi morata najkasneje 15 minut pred predvidenim začetkom tekme izvesti žreb in 
predati postavi vrhovnemu sodniku turnirja PT.   
 



18. člen 
 

Če ekipo vodi trener, mora vrhovni sodnik vpisati njegovo ime in priimek v uradni zapisnik na 
mesto vodje ekipe. 
Ekipo lahko vodi tudi eden od za tekmo prijavljenih igralcev, ki je edini zadolžen za določitev 
postave svoje ekipe ter vodenje ekipe ter opravljanje drugih ravnanj, ki jih sicer opravlja 
trener. 
 
 
Zamuda na tekmovanje 

 
19. člen 

 
Če katere od ekip ob predvideni uri ni na tekmo, prisotna nasprotna ekipa čaka 30 minut na 
manjkajočo ekipo. 
Če manjkajoča ekipa pride v dvorano pred iztekom 30 minut po uri, ki je določena za tekmo, 
se tekma začne po dodatnih 15 minutah priprave (segrevanja). S tem je najkasnejši možni 
čas začetka tekme 45 minut po uri ob kateri  je bila tekma predvidena. 
Če ekipa zamudi več kot 30 minut, se tekma ne sme odigrati, v uradni zapisnik vnese rezultat 
3:0 (brez borbe) za pravočasno prisotno ekipo, napiše pa tudi točen čas prihoda ekipe, ki je 
zamudila. Tekma se registrira z rezultatom 3:0 za pravočasno prisotno ekipo.  
V primeru, da ekipa zapusti tekmo, se tekma registrira z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo, 
ekipa oziroma posamezniki, ki so zapustili tekmo, pa se predajo v disciplinski postopek 
Disciplinskemu sodišču NTZS. 
Če ekipi kljub preveliki zamudi tekmo odigrata, se po odigrani tekmi nobena od ekip ne more 
sklicevati na zamudo. 

 
 

20. člen 
 

Če je tekma prekinjena zaradi višje sile, se v najkrajšem možnem roku tekma nadaljuje od 
rezultata, pri katerem je bila prekinjena, zato morata ekipi v primeru prekinitve zabeležiti: 
točen rezultat, vrstni red serviranja in vse ostale potrebne podatke. 

 
 

21. člen 
 

Če ekipa pred začetkom dvoboja nima vsaj treh igralcev za začetek tekme, se tekma 
registrira z rezultatom 3:0 za nasprotno ekipo. 
  
 
Uporaba drugih aktov NTZS 

 
 

22. člen 
 

Organizacija turnirja PT NTZS mora biti izpeljana v skladu z vsemi določili Pravilnika o 
sistemu tekmovanj NTZS in Pravilnika o organizaciji tekmovanj NTZS razen v tistih delih, kjer 
odstopanja dovoljujejo ter predvidevajo ta Pravila za igranje PT NTZS. 
Trener oz. vodja ekipe, ki meni, da je prišlo pri dvoboju do nepravilnosti pri odigravanju 
dvoboja, jo je dolžan zabeležiti v zapisnik dvoboja. Delegat PT se seznani o nepravilnostih in 
lahko zaradi očitno slabe organizacije tekmovanja sproži disciplinski postopek pri 



Disciplinskem sodišču NTZS, v katerem se lahko organizatorju izreče mandatna kazen v višini 
največ 20 točk.  

 
 

23. člen 
 

Na morebitno zahtevo delegata morajo  igralci potrditi svojo identiteto s predpisanim osebnim 
dokumentom (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje). 
 

 
24. člen 

 
Znamko žogic pred začetkom Pokalnega tekmovanja predpiše TK oziroma IO NTZS. Če 
znamka žogic ni določena, pa jo določi sam organizator tekmovanja, o čemer mora v razpisu 
za tekmovanje obvestiti vse nastopajoče ekipe. 
 
 

25. člen 
 

Dvoboje na turnirju PT NTZS lahko vse do dvobojev četrtfinala sodijo tudi sodniki brez licenc, 
za katere ni dolžan poskrbeti organizator. V kolikor organizator sodnikov za te tekme ne 
priskrbi, sta za zagotovitev sodnika zadolženi ekipi, ki igrata medsebojni dvoboj. 
Za tekme četrtfinala in naprej (četrtfinale, polfinale, tekma za 3. mesto, finale) pa sodnike 
zagotovi organizator. Te tekme lahko sodijo samo republiški in mednarodni sodniki s potrjeno 
licenco. 
Če te tekme sodi sodnik, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev ali ni na seznamu sodnikov, ki ga 
pripravi Združenje NT sodnikov, se za vsak tovrsten prekršek organizator turnirja PT kaznuje 
z mandatno kaznijo 10 točk. 
 
 

26. člen 
 

Za turnir PT določi Združenje sodnikov NTZS v sodelovanju z LO NTZS nevtralnega 
delegata. Stroške nevtralnega delegata nosi organizator turnirja PT. 
Delegati na PT NTZS so lahko le osebe, ki se pred začetkom sezone udeležijo pripravljenega 
izobraževanja za delegate in ki za udeležbo dobijo potrjene delegatske izkaznice. Sankcije za 
neizpolnjevanje pogojev za delegata so iste kot za sodnike (predpisane so v 26. členu). 
 

 
27. člen 

 
Delegatu turnirja PT in sodnikom mora organizator tekme za vsako tekmo pripraviti:                                       
- uro za merjenje časa (najmanj dva kosa) 
- merilce za mrežo 
- števce točk - semaforje  
- zapisnike ekipnega Pokalnega dvoboja NTZS po sistemu New Swaythling cupa 
- pisala 
- izvod Pravil za igranje PT NTZS, Pravilnik o organizaciji tekmovanj NTZS in Pravilnik o 

sistemu  tekmovanj NTZS. 
 

 
 



28. člen 
 

Delegat pregleda:  
- pogoje za tekmovanje, izkaznice sodnikov  
- tolmači Pravila in pravilnike NTZS in Pravila za igranje PT NTZS,  
- vodi zapisnik in vanj vnese pripombe in vse ostalo, kar je v zvezi s Pravili PT NTZS. 

 
V primeru incidentnih situacij (pretep, neprimerno navijanje, metanje predmetov v igralni 
prostor, ipd.) lahko delegat v sodelovanju s sodniki prekine posamezen ekipni dvoboj. 
V uradni zapisnik posamezne tekme je obvezen vpis rumenih in rdečih kartonov. 
Vrhovni sodnik vodi uradni zapisnik, ki ga na koncu dvoboja podpisanega od vodij obeh ekip 
in sodnikov preda predstavnikoma obeh ekip. 
Če delegat ali sodniki ne opravljajo svojega dela v skladu s Pravili in Pravilniki NTZS, jih mora 
LO NTZS predlagati v disciplinski postopek Disciplinskemu sodišču NTZS. 

 
 

29. člen 
 
Če na tekmo iz neopravičenih razlogov ni nevtralnega delegata, ga LO NTZS preda v 
disciplinski postopek Disciplinskemu sodišču NTZS. Novega delegata na tekmovanju se v tem 
primeru določi izmed prisotnih, ki imajo opravljene pogoje  za opravljanje delegatske funkcije. 
 

 
30. člen 

 
Sodnikom in delegatu pripada ustrezna (sodniška-delegatska) taksa, ki je enaka taksi za to 
funkcijo v SNTL. Višino takse sprejme IO NTZS in je objavljena pred pričetkom vsake sezone. 

 
 

31. člen 
 

Igralci vsake od ekip so dolžni igrati vso tekmo v dresih enake barve in morajo v Pokalnih 
tekmovanju NTZS nastopati v predpisanih oblačilih (Pravilnik o organizaciji tekmovanj - 20. 
člen oz. NT Pravila, tč. 3.2.2.). 
Delegat in sodniki ne smejo dovoliti nastopa na tekmi igralcem, ki ne izpolnjujejo določil tega 
člena (razen v primeru, ki je opisan v Sodniškem priročniku).  
 

32. člen 
 

Organizator turnirja PT NTZS je dolžan takoj po zaključku tekmovanja pisno po e-mailu oz. s 
pomočjo ustrezne računalniške aplikacije, če je na voljo, javiti rezultate in poslati uradne 
zapisnike vseh dvobojev, kot je objavljeno in zahtevano na razpisu za PT NTZS. Zadnji rok za 
pošiljanje rezultatov je 24 ur po odigranem turnirju PT NTZS. Vsako zamujanje glede na 
določilo tega člena, se preda v postopek Disciplinskemu sodišču NTZS, ki organizatorja lahko 
kaznuje s kaznijo v višini 5 točk.  
 

 
 
 
 
 
 



V. PRITOŽBENI POSTOPKI IN DISCIPLINSKI UKREPI 
 

 
33. člen 

 
Pritožbo na tekmo vlaga vodja ekipe z najavo pritožbe v uradnem zapisniku tekme. Najava 
pritožbe, ki se nanaša na registracijo oziroma prijavo igralcev, mora biti vnesena v zapisnik 
pred začetkom ekipnega dvoboja.  
Pritožba na tekmo, ki ni vložena v skladu s tem členom ali z določbami teh Pravil, se ne 
obravnava. 
Delegat PT NTZS mora pritožbo rešiti v čim krajšem času po končani tekmi. 

 
 

34. člen 
 

Na odločitev delegata PT NTZS (rešitev pritožbe na tekmo ali registracijo tekme) se lahko 
ekipa takoj na samem tekmovanju pritoži Liga odboru NTZS.  

 
 

35. člen 
 

LO NTZS ima pet članov. Njegova sklepčnost je zagotovljena, če o posamezni pritožbi odloča 
večina članov LO NTZS (najmanj trije). Odločitev oz. sklep je sprejet, če je zanj glasovala 
večina od članov LO NTZS, ki so o posamezni pritožbi odločali (najmanj dva, če so odločali 
trije, oz. najmanj trije, če so odločali štirje ali pet članov LO NTZS). 
LO NTZS lahko odloča brez navzočnosti ekip, ki so v sporu ali pa z njihovo prisotnostjo in tudi 
ob sodelovanjem tretjih kot prič (igralci, tretje osebe, …. odvisno od primera). 
Odločba LO NTZS se sporoči vpletenim ekipam ter delegatu NTZS na samem tekmovanju. 
Odločitve LO NTZS so dokončne. 
 
 

36. člen 
 

Določila Pravil za igranje PT NTZS, Pravilnika o sistemu tekmovanj NTZS in Pravilnika o 
organizaciji tekmovanj NTZS so obvezna za vse v PT NTZS sodelujoče ekipe, delegate, 
sodnike, vodje ekip, trenerje, igralce in igralke ter druge uradne osebe na tekmah PT NTZS. 
 

 
37. člen 

 
Kršitve Pravil za igranje PT NTZS imajo za posledico postopek pri delegatu PT NTZS, ki 
zadevo preda Disciplinskemu sodišču NTZS, ki lahko izreče kazni v višini največ do 50 točk. 
Za izrečene mandatne kazni se izstavljajo računi, ki morajo biti poravnani v roku, ki ne sme 
biti krajši od 8 dni in ne daljši od 30 dni.  
V primeru težjih izgredov pa lahko Disciplinsko sodišče NTZS kršiteljem, poleg denarne kazni, 
naloži tudi prepoved nastopanja za določen čas, ki ne sme biti daljši od dveh let, na vseh 
tekmovanjih, ki se vodijo v okviru NTZS.  
Za ekipe in igralce ekip, ki niso člani NTZS, prav tako v celoti veljajo določila Pravil igranja za 
PT NTZS in ostalih v 37. členu navedenih pravilnikov.  
 
 
 



VI. SPONZORSTVO 
 
 

38. člen 
 

NTZS ali organizator turnirja PT lahko pridobijo pokrovitelja celotnega Pokalnega tekmovanja 
NTZS. V tem primeru se vse obveznosti med NTZS in sponzorjem uredijo z medsebojno 
pogodbo.  
Minimalna vrednost celotnega sponzorstva je pokrivanje vseh stroškov Pokalnega 
tekmovanja NTZS. 
Pridobitev sponzorja za PT NTZS ne pomeni, da so nastopajoči klubi prosti svojih finančnih 
obveznosti po teh Pravilih. Sponzorska sredstva se uporabijo za potrebe NTZS in 
organizatorja Pokalnega tekmovanja NTZS. 
 
 
 
 
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
 

39. člen 
 

LO NTZS je zadolžen, da po zaključku Pokalnega tekmovanja NTZS, izvedenega po teh 
Pravilih, najkasneje do vsakoletne skupščine Združenja ligašev SNTL pripravi poročilo o 
izvedbi Pokalnega tekmovanja NTZS ter predlog morebitnih potrebnih sprememb Pravil za 
igranje PT NTZS. 
 

 
40. člen 

 
Za vse, kar ni predvideno v teh Pravilih za igranje PT NTZS, se uporabljajo določila drugih 
veljavnih pravilnikov in aktov Namiznoteniške zveze Slovenije. 
 
 

41. člen 
 
 
Te spremembe in dopolnitve Pravil za igranje Pokalnega tekmovanja NTZS je sprejela 14. 
skupščina Združenja ligašev SNTL dne 10. 6. 2019 in jih je potrdil Izvršni odbor 
Namiznoteniške zveze Slovenije na 1. redni seji 26. 8. 2019  in pričnejo veljati z dnem 
sprejetja. 
 


